
VEn^SHiAŒ
VAN DE

TWEE-EN-TWINTIGSTE ALGEMEENEVERGADERINGDER NEDERLANDSCHE

ENTOMOLOGISCHEVEREENIÜING

GEHOUDEN

te Utrecht, den IS'ien j^lij 1867.

Tegenwoordig zijn de beeren :

Mr. S. G. Snellen van Vollenhoven, President;

Dr. M. G. Verloren, Vice-President;

Mr. H. W. de Graaf, Secretaris;

en van de leden: P. G. T. Snellen, van Bemmelen, G. M, de

Graaf, van Hasselt, van der Wulp, Heylaerts, de Joncheerc,

Groll , Backer Jr. , Brants , Lodeesen , Kinker , Breukelman
,

Dr. BauwenholT, Jhr. Martens, Hartogh Heys van de Lier,

Prof. Berlin, Dr. Bombouts, Mr. H. Verloren en Dr. Piaget.

Van de beeren N. H. de Graaf, Mr. W. Ali)arda, Mr. Mau-

rissen. Baron Lewc van Middelslum, en Jordens is scbriflelijkc

kennisgeving ontvangen, dat zij tot bun leedwezen verbinderd

worden de vergadering bij te wonen.

De voorzitter van bet Bestuur Mr. Snellen van Vollcnboven,

levens presiderend lid der vergadering opent baar met eene

korte toespraak, waarin bij allen bartclijk welkom beetende, in

herinnering brengt dal bel Bestuur in bel vorige jaar wegens

de toen beerscbcnde gevreesde zieklc, de mcnscbcninoordcnde

cbolera, gemeend beeft wel Ie bandelen met de algemeene vcr-
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gadering die, zoo als ondersteld mögt worden, om de epidemie

zeer schaars bezocht zou zijn, tot geschikter tijd uit te stellen;

dat die meer geschikte tijd evenwel, ten gevolge van het gure

en ongestadige weder, dat alleen eene bijeenkomst, maar geenc

excursie veroorloofde, in het najaar niet meer was aangebroken,

zoodat het Bestuur zich genoodzaakt had gezien het jaar 1866

te laten voorbijgaan zonder algemeene vergadering. Na een

hartelijk welkom te hebben toegeroepen aan de aanwezige nieuwe

leden eindigt spreker met den wensch, dat ook deze vergadering,

als alle voorgaande bijeenkomsten, bezield mögt zijn met een

algemeenen geest van welwillendheid, zamenwerking en vriend-

schap en dat de nieuwe leden door daarvan getuigen te zijn de

vereeniging in hare strekking en werking mede mogtcn leeren

waarderen en hoogschatten.

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd en

geteekeud.

De president van het Bestuur brengt het volgende verslaguit:

M. H.

De Vereeniging bevindt zich heden in een' exceptionelen toe-

stand, in een toestand, die zich sedert hare oprigting, nu 25 jaren

geleden , nog niet had voorgedaan. Er is namelijk door de

ontstentenis der vergadering ten vorigen jare geen verslag van

den toestand des genootschaps over het jaar 186S tot Sept. 1866

uitgebragt, op de wijze zoo als de wet zulks verlangt. Om in

dit gemis eenigzins te voorzien is door mij in de eerste afleve-

ring van ons tijdschrift voor het loopende jaar eene korte op-

gaaf omtrent dien toestand gepubliceerd. Veronderstellende dat

deze korte opgaaf in handen van alle leden en zoo ook onder

ieders oogen gekomen is, zal ik heden niet herhalen wat daar

gedrukt staat en mij bepalen tot hetgeen sedert het schrijven

van dat opstel is geschied.

Mögt ik toen met dankbaarheid vermelden dat de dood in

het toen voorbijgespoede jaar al onze wérkende leden had ge-
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spaard , het is met een gevoel van diepen rouw dat ik , dit

verslag aanvangende, U wijzen moet op het verlies door ons voor

weinig lijd geleden in het overlijden van onzen hooggeschalten

Claas Mulder. Wie uwer was niet getroffen toen hij de mare

vernam dat de achtingswaardige geleerde onverwacht , ten huize

van zijnen neef Ie Amsterdam , en dus verwijderd van zijne

gade en zijnen eenigen zoon, aan eene herocrte hezweken was?

Diep zal het ieder uwer gesmart hcbijen als hij bedacht hoc

betrekkelijk jeugdig, hoe ijverig, hoe levenslustig die grijsaard

was, die schier nimmer aan onze vergaderingen ontbrak, hoezeer

hij verlangde van den overvloed van tijd , die hem sedert zijne

rustverwerving van ambtelijke betrekking ten dienste stond , een

groot gedeelte te besteden aan zijne licvelingssludie, de biologie

en anatomie der insecten. Professor Mulder, eerst botanicus,

daarna zooloog, was slechts later tot de beoefening der entomo-

logie overgegaan, maar voelde voor die studie het vuur van een'

jongeling; hij verdiepte zich niet in de duislerheden der syste-

matiek, maar werd krachtig aangetrokken door de raadselen

der mctamorphse en physiologic. Getuige daarvan de mededee-

lingen hier gedaan en de leerrijke gesprekken in onzen kring

gehouden. Als ik mij zijne persoonlijkheid, dat is zijne geleerd-

heid en tevens zijn minzaam, welwillend karakter, zijne eigene

wijze om ook met de jongslen onder ons om te gaan herinner,

waimeer ik mij voor den geest breng , dat hij , hier binnen-

tredende, alle voorregten van zijn ambt ter zijde legde en niets

anders wilde zijn dan lid, medgezel, vriend, dan herhaal ik:

wij hebben veel verloren, en voorspel ik dat zijne nagedachtenis

in onzen kring nog zal voortduren, wanneer ook zij, die hem

persoonlijk gekend hebben , reeds allen zullen zijn ten grave

gedaald.

Tot leden onzer vcreeniging zijn sedert September 18GG toe-

getreden de Heer F. J. M. lleylacrts Jr. , stads genees- en

veiloskuiidige te Breda, Dr. N. W. V. Uaauwenlioff, Iceiaar aan

de hoogere burgerschool te Rotterdam , en A. van den Brandt
,
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leerlooijer te Venio, zoodat onze Vereeniging op dit oogenblik

telt 8 eereleden, 2 begunstigers, 8 corresp. leden en 60 ge-

wone leden.

Onze relation met het buitenland , die reeds een zeer gunstig

aanzien hadden, zijn nog toegenomen of slaan daartoe op het

punt. !\iet alleen dat wij aanzoek ontvangen van ruil van ge-

schriften met genootschappen, wier annalen tot heden geen of

zeer weinig opstellen over entomologie opleverden , welke derhalve

voor ons van geringe waarde zijn, maar er zijn ook, behalve door

anderen , onderhandelingen aangeknoopt door Prof. Schiödte uit

Kopenhagen , anatoom , opkweeker van larven van Coleoptera , die

een uitmuntend tijdschrift redigeert, waarvan de koperen platen

gedeeltelijk door hem zelven, gedeeltelijk onder zijne leiding

door zijne leerlingen op voortreffelijke wijze worden gegraveerd.

Voorts zijn weder van verschillende schrijvers brochures en

overdrukken in tijdschriften ontvangen, zoo als zulks zal worden

aangeteekend in de opgaaf der aanwinsten onzer bibliotheek.

Van ons tijdschrift is het 1^ deel der 2* serie uitgegeven; een

exemplaar daarvan is wederom opgezonden aan onze Maecenaten

HH. Bestuurders van Teyler's tweede stichting en meer dan 20

anderen aan onze eereleden en aan de verschillende genoot-

schappen, met wie wij in ruil van publicatiën zijn. In de

onlangs verschenen 2* aflevering van het 2^ deel der nieuwe

serie zult gij, M. H. , een stuk van den Heer G. Mayr over

mieren uit onze Oost-Indische koloniën hebben opgemerkt, als-

mede eene beschrijving van een nieuw Hemipteron uit Morotai,

door ons corresponderend lid Prof. Stal. Beide stukken mogen

ten bewijze strekken dat ons Tijdschrift ook door Duitschers en

Scandinaven gewaardeerd wordt. Voor de volgende afleveringen

van het loopende deel ligt copij in overvloed voorhanden, zoodat

het deel waarschijnlijk wel met November ten einde gebragt

het licht zal zien.

Van ons eerelid Prof. J. J. P. Hoffmann te Leyden is een

brief ontvangen, inhoudende mededeclingen van Duitschers, be-

treffende de kweeking van de Japansche zijderups Jama-mayu.

Voor die welwillende toezending is door den Secretaris schriftelijk
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bedankt op den laalsten Dec. 18GG, met kennisgeving dat de

waarnemingen in den brief vervat, zullen worden opgenomen

in bet Tijdscbrift, zoodra daarvoor plaats bescbikbaar zou zijn.

In de gedrukte korte opgaaf van het vorige jaar vermeldde

ik dat het pbotographisch portret van den groeten Lyonet in

drieërlei formaat was afgeleverd. Het is liier de plaats om

daarbij te vermelden dat de connnissie , te dier zake benoemd
,

behalve de lijst die ter vergadering op den 20'"'° Aug. 1805

rondging, nog 1er uilvoering van haar mandaat aan de leden

eene circulaire heeft gerigt. Velen hebben daarop geantwoord,

dat zij een zeker aantal photogrammen verlangden ; die exem-

plaren zijn hun toegezonden. Mogten er nog leden zijn die meer

photogrammen bcgeeren, zoo zal aan hun verlangen door onzen

geëerden secretaris worden voldaan.

Omtrent den staal der kas, die gunstig is, zullen U, M. H.
,

door den Secretaris in deze vergadering de noodige mededce-

lingen worden gedaan , welke tevens eene bijzondere opmerking

verdienen, wanneer zij in verband gebragt worden met een der

twee, in den beschrijvingsbrief kortelijks opgegeven voorstellen

van het Bestuur,

Omtrent de insecten-collectie valt niet veel nieuws mede te

deelen; het is uwen verslaggever tot zijn groot leedwezen niet

mogelijk met zekeren welluidenden ophef te gewagen van de

menigte insecten of van de zeldzaamheid van eenige insecten,

aan de Vereeniging ten geschenke gegeven. Wel is de collectie

met eenige voorwerpen vermeerderd, maar die bijvoegselen zijn

zoo gering dat wij die niet hoog kunnen tellen; het meest

merkwaardige daaronder zijn twee onbeschreven soorten van

Epiwuiera uit Gelderland. Wal den toestand betreft, deze is

over het algemeen voldoende, doch het kan niet ontkend wor-

den dal, waarschijnlijk ten gevolge van den meer dan over-

vloedigen regen in den afgcloopen zomer , vele insecten , en

daaronder, helaas ! kleinere soorten zeer zijn beschimmeld. Bij

eenigen is dit gebrek alleen door bijbrengen van nieuwe voor-

werpen te herstellen.

Ik heb gezegd.
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De secretaris leest het verslag voor van den conservator.

Daaruit blijkt dat de bibliotheek voortdurend in uitgebreidheid

toeneemt, hoofdzakelijk door ruil, gedeeltelijk ook door geschen-

ken en aankoop, zoodat reeds drie kasten noodig zijn om de

boeken behoorlijk te plaatsen. Buitenlandsche genootschappen

en geleerden stellen er meer en meer prijs op om in het bezit

te komen van ons tijdschrift, zoo als blijkt uit daartoe strekkende

aanvragen, die bij voortduring gedaan worden. Al de boeken zijn

nu genommcrd en eene uitvoerige catalogus is daarvan gemaakt.

Omtrent de collectie insecten valt alleen te zeggen dat zij

door den amanuensis Sleenhuyzen goed in orde wordt gehou-

den, onder het waakzame oog van onzen verdienstelijken presi-

dent. Waarschijnlijk zal in een volgend jaar vergunning worden

gevraagd om nog twee loketten met zes laden te laten maken.

De heer Maurissen zond eene kleine collectie Lepidoptera, waarvan

echter het grootste gedeelte niet in Nederland was gevangen en

daarom geenc plaats had kunnen vinden in de verzameling der

Vereeniging.

De Macro-coleoptera zijn vrij volledig in de verzameling ver-

tegenwoordigd, zoodat de tijd gekomen is om eene lijst op te

maken van nog ontbrekende soorten, die door het Bestuur aan

de leden zal worden toegezonden, met beleefd verzoek het ont-

brekende zoo veel mogelijk te willen aanvullen. Het verslag

eindigt met eene opwekking aan de leden om de collectie te gaan

bezigligen, wanneer zij een uitstapje naar Leiden mogten maken.

De secretaris doet verslag van den staat der kas:

De ontvangsten hebben over het maatschappelijk jaar 1865/66

bedragen f \ 507.20|

De uitgaven _ 831.71^
2

zoodat die rekening sloot met een batig saldo van . f 655.41)

De ontvangsten over het maatschappelijk jaar 1866/67 hebben

bedragen /" 1446.19

De uitgaven _ 605.60*

zoodat de rekening sluit met een batig saldo van . f 842.58



DER NEÜERLANDSCHEENTOMOLOGISCIIE VEREENItìlNG. 7

waarbij dezelfde opmerkingen gelden als in het 2P Verslag,

bladz. 9, zijn aangeduid.

De voorzitter benoemt de beeren Kinker en Breukelman om,

ingevolge art. 25 der wet, de rekening en verantwoording van

den secretaris na te zien.

De voorzitter stelt aan de orde de volgende punten van be-

schrijving :

\°. Voorstel van hel Bestuur om aan den heer Snellen te

Rotterdam, ter tegemoetkoming aan de kosten der uitgave van

zijn ter perse liggend werk: Macrolepidoptera van Nederland^

uit te keeren 1/5 van het legaat van van Eyndhoven en een

nader te bepalen som uit de kas; met bepaling dat daarvoor

een geëvenredigd aantal exemplaren aan de Vereeniging zal

worden afgestaan.

2°. Voorstel van het Bestuur om, behalve de Algemeene Ver-

gadering, in de maanden December of Januarij eene Winter-

Vergadering, uitsluitend gewijd aan het doen van wetenschappe-

lijke mededeelingen , te houden in eene der groote IloUandsche

steden of in Utrecht.

De Heer Snellen verlaat de vergadering.

Eerste punt. Dit wordt nader door den Voorzitter toegelicht

en de stand van zaken uiteengezet. Nadat de Secretaris voorle-

zing had gedaan van een brief door den Heer Snellen aan het

Bestuur geschreven, wordt het voorstel in beraadslaging gebragt.

Verscheidene leden nemen daaraan deel. De uitslag is dat de

vergadering het volgende besluit neemt.

Aan den Heer Snellen zal tot het voorgestelde doel worden uit-

gekeerd /"^of/lOO van het legaat van van Eyndhoven, met aide

ontvangen renten van het geheelc legaat, berekend op /^ GO, en

daarenbovtn nog uit de kas eene zekere som ; alles te zamen

tot een maximum van f 500 ; met bepaling dat daarvoor een

geëvenredigd aantal exemplaren van het werk aan de Vereeniging

zal worden afgestaan. Daar hot waarschijnlijk is dat het ge-

stelde maximum niet zal behoeven uitgekeerd te worden, omdat

een enkel lid nog eene vrijwillige bijdrage heeft toegezegd
,
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magtigt de vergadering het Bestuur om naar bevind van zaken

de som, die zal worden uitgekeerd, binnen het gestelde maximum

te bepalen en aan den heer Snellen uit te betalen.

De Heer Snellen treedt de vergadering weder binnen.

Tweede punt. De Voorzitter licht dit voorstel van het Bestuur

nader toe en zegt dat het hier eene proefneming geldt, maar

geene blijvende maatregel , omdat daartoe eene wetsverandering

zou vereischt worden. Het Bestuur wenscht voor dit jaar bloote-

lijk eene wintervergadering te lioudcn , uitsluitend gewijd aan

het doen van wetenschappelijke mededeelingen. Mögt die ver-

gadering aan de verwachting beantwoorden , dan zullen later

maatregelen worden voorgesteld om het houden van dergelijke

vergaderingen bij de wet te regelen.

Na langdurige discussie, onder welke ook een brief van den

Heer Jordens, betreffende dit onderwerp, door den Secretaris

is voorgelezen , besluit de vergadering met meerderheid van

stemmen :

dat in dit maatschappelijk jaar cene wintervergadering zal

worden gehouden , uitsluitend gewijd aan het doen van welen-

schappelijke mededeelingen
;

dat die vergadering zal gehouden worden te Leyden;

dat zij plaats zal hebben op Zondag;

dat de bepaling van de maand aan het Bestuur is overge-

laten ; met dien verstande , dat de maanden September tot April

onder de wintermaanden zullen gerekend worden, en eindelijk,

dat de leden eene maand te voren zullen worden opgeroepen.

Op voorstel van het Bestuur worden bij acclamatie tot eere-

leden der Vereeniging benoemd de Heeren Prof. Dr. Carl Bolie-

man te Stockholm en Dr. Gustav L. Mayr te Weenen; en tot

corresponderende leden de Heeren Prof. P. C. Zeiler te Mescritz

en Wilhelm Mink, Hoofdleeraar aan de hoogere burgerschool te

Crefeld.

Op voorstel van Dr. Verloren wordt besloten dat de leden,

die mogten verlangen iemand als eere- of corresponderend lid

voor te stellen, verpligt zullen wezen daarvan voor de jaarlijksche

algemeene vergadering aan het Bestuur tijdig kennis te geven
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en dat voortaan dergelijke voorstellen van het Bestuur onder de

punten van beschrijving zullen worden opgenomen.

De Secretaris zegt dat hij van den Heer II. de Bonvouloir,

archiviste de Ia Société entomologique de France, een brief heeft

ontvangen, met verzoek hem als lid der Vereeniging voor te

stellen. Hij heeft echter gemeend aan dit verzoek geen gevolg

te kunnen geven , omdat de wet der Vereeniging blijkbaar geene

gewone buitenlandschc leden kent en de toelating van hen met

dezelfde regten en verpliglingcn als de IVederlandsche leden,

deels tot moeijelijkheden , deels tot onbillijkheden aanleiding zou

geven. Hij heeft het daarom wenschelijk geaciit die aangelegen-

heid in deze vergadering ter sprake te brengen. Hij is van

oordeel dat zeer zeker buitenlanders gewone leden der Vereeni-

ging moeten kunnen worden , maar meent dat het noodzakelijk

is dat ten hunnen aanzien afzonderlijke voorschriften in de wet

worden opgenomen. Wat nu tlaaromtrent regtens zal zijn , kan

in deze vergadering niet bepaald worden ; maar daar de aan-

vrage van den Heer de Bonvouloir niet de eerste is van dien

aard, welke tot de Vereeniging gerigt wordt, stelt spreker voor

dat de vergadering eene commissie benoeme, aan welke zal

worden opgedragen een onlwerp-wet te maken, met het oog op

het gewone lidmaatschap aan buitenlanders toe te kennen.

Na eenige discussie wordt dien overeenkomstig besloten en

benoemt de vergadering als leden dier commissie de Heeren

Dr. Piaget, Dr. Bauwenhoff en den Secretaris.

De vergadering wordt voor een half uur geschorst.

Na de heropening worden de huishoudelijke wcrkzaamhedea

voortgezet.

Vermits in het vorige jaar geene vergadering is gehouden zijn

twee leden van het Bestuur aan de beurt van aftreding, en wel

de Vice-President en de Secretaris.

Voor dat men overgaat tot de verkiezing van twee leden van

het Bestuur, deelt de Heer Mr. de Graaf mede, dat hij voor

de betrekking van Secretaris niet meer in aanmerking verlangt

te komen.

De stemming heeft plaats met gesloten briefjes.
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Dr. Verloren wordt als Vice-President herkozen met 17, en

en Mr. de Graaf als Secretaris, met 19 van de 20 uitgebragle

stemmen.

Dr. Verloren verklaart, zich de op hem uitgebragle keuze te

laten welgevallen.

De Heer de Graaf zegt dat hij gevoelig is voor de onder-

scheiding, die hem bij vernieuwing is te beurt gevallen, hoewel

het hem leed doet dat de vergadering op zijn verzoek geen acht

heeft geslagen. Ilij blijft bezwaar maken weder voor 4 jaren de

post van Secretaris op zich te nemen, doch verklaart zich be-

reid dit nog voor een jaar te doen, opdat alsdan een ander

zijne plaats inneme.

Met 14 tegen 6 stemmen wordt besloten dat de drie-en-twinligste

algemeene vergadering zal gehouden worden te Nijmegen op een

tijdstip nader door het Bestuur te bepalen , in overleg met den

te benoemen Voorzitter van die vergadering.

De leiding dier algemeene vergadering wordt door de leden

met algemeene stemmen opgedragen aan Dr. A. W. M. van

Hasselt, die zich deze keuze welwillend Iaat welgevallen.

De Heeren Breukelman en Kinker brengen verslag uit dat zij

de rekening en verantwoording van den Secretaris over de

maatschappelijke jaren 1865/66 en 1866/67 nagezien, met de

bescheiden vergeleken, conform bevonden en goedgekeurd hebben.

De Voorzitter dankt den Secretaris namens de vergadering

voor zijn gehouden beheer en de Commissie voor haar onder-

zoek en verslag.

De heer Snellen van Vollenhoven komt terug op hetgeen door

hem in de vorige vergadering (verslag pag. 15) is gezegd be-

treffende zijn voornemen om de studie der inlandsche Ilymeno-

ptera te helpen vergemakkelijken door het uitgeven van schetsen,

voorstellende de cene of andere soort van elk genus in systema-

tische volgorde, begeleid door analytische tabellen der afzonder-

lijke familien. Hij heeft nu de afbeeldingen der Ichneumoniden

gereed , waarvan de uitgave drie lithographische platen en een

vel druks zal bevatten. Hij stelt voor dat de Vereeuiging hem

voor dit eerste gedeelte f 1 00 van het legaat van van Eynd-
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hoven zal toestaan en zal de onkosten der volgende afdcclingen,

voor zoo verre die niet uit den verkoop van dit eerste gedeelte

zouden worden vergoed , zelf dragen. Ieder lid der Vereeniging

zou alsdan een exemplaar ontvangen, spreker zelf eenigcn meer,

terwijl de overigen aan den Bibliothecaris zullen worden ter

hand gesteld om voor f\ het ex. te worden verkocht. De ver-

gadering geeft door acclamatie hare ingenomenheid met dit plan

te kennen.

Ter voldoening aan art. 53 draagt het Bestuur twee dubbel-

tallen voor, opdat uit ieder dubbeltal een lid worde gekozen

voor de redactie van het tijdschrift.

Voor de stemming deelt de Secretaris den inhoud mede van

een gesprek dat hij met Prof. van der Hoeven heeft gehad, be-

treffende diens reeds meermalen uitgedrukt verlangen om niet

meer als lid der redactie van het lijdschrift in aanmerking te komen.

De Secretaris doet die mededceling op uitdrukkelijk verlangen

van Prof. van der Hoeven, ten einde de leden bekend te maken

met den aard der bezwaren, die bij hun hooggeschat medelid

wogen. Dat die bezwaren echter niet door de vergadering werden

gedeeld, blijkt uit de stemming.

Eerste dubbeltal : de Heeren Prof. J. van der Hoeven en Prof.

M. Salverda.

Tweede dubbeltal : de Heeren Dr. A. W. M. van Hasselt en

F. M, van der Wulp.

Voor het tweede dubbellal wordt een stembriefje van on-

waarde verklaard. Een-en-lwintig stemmen worden uitgcbragt.

De uitslag is dat

Prof van der Hoeven ... 20 stemmen

» Salverda \ stem

Dr. van Hasselt 12 stemmen

van der Wulp 8 »

op zich vereenigd hebben, zoodat als leden der redactie van

het tijdschrift zijn herkozen Prof. van der Hoeven en Dr. van

Hasselt.

De Heer van Hasselt verklaart zich na eenige bedenkingen

bereid nog een jaar lid der redactie te blijven. Aan den
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Heer van der Hoeven zal van de benoeming kennis worden ge-

geven door den Secretaris.

De Heer Harlogh Heys van de Lier het woord verkregen heb-

bende, stelt voor dat de vereeniging eene verzameling zal bijeen-

brengen van de pbotographische portretten der begunstigers en

leden van de Vereeniging, in albumformaat. Eenstemmig wordt

daartoe besloten.

De Heer Hartogh Heys van de Lier zegt alsnu dat hij zicli

het genoegen voorbehoudt om aan de Vereeniging een album

ten geschenke te geven , waarin de verzanjeling portretten zal

kunnen bewaard worden.

Toejuiching!

IVog wordt besloten, op voorstel van Mr. Verloren, dat de

leden zullen worden uitgenoodigd hun portret aan de achterzijde

van hunne gewone handteekening te voorzien , en op voorstel

van den Heer van der Wulp , dat men ook de portretten van

overleden leden, zooveel mogelijk, in het album zal opnemen.

Aan den Secretaris wordt opgedragen de leden bij circulaire

uit te noodigen hunne portretten aan hem toe te zenden, zullende

het album daarna in de bibliotheek worden geplaatst.

In de lijst van determinatoren , opgenomen op bladz. H en

12 van hel verslag der negentiende algemeene vergadering,

wordt geene verandering gebragt.

De Heer Snellen van VoUenhoven opent de wetenschappelijke

mededingen.

Hij herinnert de leden aan hetgeen in vorige vergaderingen

door verschillende onderzoekers op het gebied der physiologie,

en wel voornamelijk de Heeren Verloren en Maitland, is voorge-

dragen, met betrekking tot het geluid dat Acherontia Atropos

in staat is voort te brengen en vestigt de aandacht op een on-

langs in het licht verschenen werk van Dr. H. Landois : « die

Ton- und Stimm-Apparate der Insecten». Hij zegt dat genoemde

schrijver de verschillende meeningen der auteurs met opzigt tot

de voortbrenging van dit geluid kritisch had getoetst en voor-
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namelijk was blijven staan bij de mcening van Rud. Wagner,

volgens wien de lucht bij dezen Sphinx uit de zuigmaag in

den engen slokdarm wordt opgenomen en door een spleet van

den zuiger uitgedreven. Dr. Landois had de onhoudbaarheid

dezer stelling bewezen door het onderbinden van het abdomen

(dus tevens van de zuigmaag) , waarna het voorwerp nog ge-

durende acht uren bleef piepen.

L. had voorts de stigmata , den zuiger en de palpen anato-

misch onderzocht en bij deze laatsten bevonden dat zij aan de

naakte binnenzijde zeer fijne rigeheltjes bezitten, tegen welke

de kanten van den zuiger bewogen worden, 't geen het geluid

veroorzaakt ; hij had evenwel ook bij vier andere Sphingiden

dergelijke rigeheltjes waargenomen en meent nu dat deze en

misschien ook nog andere Sphingiden evenzeer in staat zijn een

geluid te laten hooren, maar dat voor het menschelijke gehoor-

orgaan te hoog van toon zou zijn.

Daarna deelt spreker in zeer ruwe omtrekken den inhoud

mede van een ander onlangs verschenen werk
,

getiteld : « Eu-

gereon Boeckingi(i) aus dem Todthegendem » , waarvan de schrijver

is Dr. A. Dohrn. Het beschrijft de overblijfselen van een fossiel

insect, gevonden in de «thonige Sphaerosideriet» te Abenteuer-

hülte in Birkenfeld. De auteur meent dat dit dier de ken-

merken van twee orden gelijkelijk en in verbinding vertoont
,

dat het de Hemiptercn met de INeuropleren verbindt
, en leidt

daaruit allerlei redeneringen af ten voordeele van het bekende

stelsel van Darwin. Spreker is evenwel van andere meening en

steunende op de beschrijving van den lieer Dohrn en de plaat

die bij het werk gevoegd is, erkent hij dat het Neuropterisch

karakter te vinden is in de gedaante der sprieten, het aderbeloop

der vleugels en de doornljes en lijstjes der scheenen, overeen-

komende met die van de familie der Fulgoriden, maar ontkent dat

de inonddcelen, de vorm van den kop en de relative breedte

van den thorax de kenmerken der Hemiptercn zouden dragen
,

gelijk de schiijver wil. Hij brengt ook deze organen met analoge

vorjnen in de rijke orde der Neuroptera tot die orde terug.

Ten derde gaat de Heer v. Vollenhoven de verschillende ge-
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daanten na, die de kop der insecten aanneemt; hij herinnert

eerst daaraan dat de kop, als zijnde een dertiende segment van

een afgerond cylindrisch of spoelvormig hgchaam , in zijn typi-

schen toestand op een' halven bol of een' kegel gelijken moet, en

stelt zich voor dat deze vorm nu door zamendrukking of uit-

rekking verschillende wijzigingen ondergaat. Deze nu 1er ver-

duidelijking zijner rede afgeteckcnd hebbende, toonde hij aan

dat al deze wijzigingen werkelijk in de natuur bestaan en noemde

de geslachten van insecten op , bij welke zij voorkomen. Daarna

sprak hij over de vijf verschillende wijzen van aanhechting van

den kop in verhouding lot de as van het ligchaam en toonde

aan dat ook dezen allen in de natuur voorhanden zijn. Eindelijk

verdeelde hij den kop in afzonderlijke gedeelten, onderscheidde

cene schedelstreek , een voorhoofd , ecne streek van het aan-

gezigt , van de wangen , van de kaken en van het achterste

gedeelte van het hoofd, dat men hals zou kunnen noemen. Al

deze hoofdstreken stelde hij afzonderlijk voor als gezwollen
,

verhoogd of verlengd boven de gewone verhouding tot de overige

gedeelten en toonde door afteekening der koppen van werkelijk

bestaande insecten , dat geene afwijkingen zoo vreemd en zonder-

ling kunnen gedacht worden of zij zijn in de nu reeds bekende

soorten van gekorvene dieren aan te treffen. Zelfs komen ge-

daanten voor, als Empusa ^ Edatosoma ^ Fulgora^ Pro scopia
^

Telrix limosina^ Toxeules en Apoderus spectrum^ die 's menschen

meest verhitte phantasie nog ver te boven gaan.

De Heer J. Kinkcr zegt in subslaiUic, dat wanneer men soms in

het voorjaar bij Amsterdam, des sprekers woonplaats, langs dijken

aldaar of aan den Schinkel, een water op de ringvaart van den

Haarlemmermeerpolder uilloopende, iemand vindt, die bezig is

in een zeeftoestel van wit linnen, dood riet en bies te rapen,

daarna dien toestel heen en weder schudt, het grove vuil weg-

werpt en het uitgezifte in een blikken bus stort, men bijna

zeker kan zijn hem te ontmoeten.

Door het onderzoek van dat uitziftscl en later gedurende den

zomer na het sleepen met een zak over gras en lage planten en

het uitpluizen van boleten , heeft hij kennis gemaakt met eene
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menigte landgenooten, die als zoodanig niet bekend waren. Hij

wenscht die landgenooten Ihans bij onze Vcreeniging le intro-

duceren, ten einde zij als medebewoners van ons vaderland

zouden worden erkend en aangenomen , en legt cene lijst over

van 100 soorten van Coleoptera , nieuw voor onze Fauna, met

opgave van tijd en plaats en wijze van vangst. (Zie de Bijlage).

Velen zijn door hem zclven gedetermineerd. De lieer Wilhelm

Mink, »Oberlehrer an die Realschule» leCrefeld, heeft met vrien-

delijke bereidwilligheid, die spreker niet genoeg kan roemen,

de moeijelijkste geslachten en soorten , onder anderen van IIo-

malota^ behandeld. Aan diens medewerking, erkent spreker,

is dus voor een goed deel deze aanzienlijke vermeerdering van

het cijfer van als inlandsch bekende Coleoptera te danken. De

voorwerpen zei ven, soms slechts in enkele exemplaren, zijn allen

in des sprekers collectie voorhanden.

De Heer Kinker biedt eindelijk voor de collectie der Vereeni-

ging eenige Coleoptera aan, deels van voornoemde nieuwe soorten
,

deels van de zoodanigen, welke volgens vroegere opgaven nog aan

onze collectie ontbraken , onder de laatsten Prionus coriariiis
,

door hem op Beekhuizen bij Velp gevonden.

De Heer Heylaerts Jr. spreekt over eene voor onze Fauna nieuwe
,

door hem te Breda ontdekte Psychide , namelijk Epichnoplerijx

Sepium Speyer. Hij vond die in November 18G6 op de met

mos bedekte iepenboomen der stadswallen. Hij Liat daarna de

rups met haar zakje, de pop, den vlinder en het mos, dat tot

spijze der larve dient, rondgaan. Hij weidt verder uit over het

voorkomen van verscheidene andere Psychiden rondom Breda
,

ten bewijze waarvan hij de door hem gevonden zakken ver-

toont.

Hij zegt verder dat flypocampa Milhauseri Esp. ook rondom

de stad zijner inwoning zoo zeldzaam niet is, hebbende hij

in den nazomer van 18GG een negentiental rupsen daarvan

op verschillende plaatsen verzameld. Ook deze rupsen , op

liquor, en hare spinsels laat hij onder de oogen der leden

rondgaan.

Wijders vertoont hij een , nog niet in onze Fauna bekend



16 VERSLAG VAN DE TWEE-EN-TWINTIGSTE ALGEMEENEVERGADERING

Neuropteron , door hem in Mei 1867 te Strijbeek uit een masten-

boschje geklopt, namelijk Neuroma reticulata L.

Als merkwaardige en in Nederland zeldzame Hemiptera laat

hij twee door hem gevangene en veel van elkander verschillende

exemplaren van Centrotus cornutus L. zien.

De Heer van Hasselt geeft verslag van twee nieuwe werken

over Araiwologie en laat die ter staving van zijn gevoelen bij

de leden rondgaan.

Het eerste werk is eene monographie van Dr. Ludwig Koch,

getiteld: «die Arachniden-Famihe der Drassiden », waarvan reeds

zes «Hefte» te Neurenberg in 1866 zijn uitgekomen, elk à raison

van f 1.90. Volgens prospectus zal het loopen over niet minder

dan 280 soorten , zoo exotische als Europcsche , terwijl de be-

schrijving zoo uitvoerig mogelijk wordt gegeven, om de «Schwic-

«rigkeiten zu überwinden, welche die Bestimmung der Drassiden

«mit sich bringt.» Daarenboven werden er bij elk Heft twee

«< Kupfertafel ') toegezegd, die dan ook inderdaad zijn versche-

nen, maar die, tot groot leedwezen van den verslag-

gever, niet anders bevatten, dan afbeeldingen van een groot

aantal mannelijke en vrouwelijke generatie-organen, die werkelijk,

zoo als bij alle spinnensoorten , cene overgroote verscheidenheid

van vormen aanbieden. Daarop is, als op «der wichtigste Cha-

rakleiistik der einzelnen Arten », blijkbaar de grootste arbeid

van den schrijver besteed , daar deze uitsluitend de platen

vullen , zonder dat er eene enkele van de zeer vele novae

species
, al ware het maar ongekleurd ,

—even als de epigynes

en de mannelijke palpen ,
—is geïllustreerd ! Referent betreurt

dit zeer bij een' monographisclien ar!)eid van zoo grooten om-

vang; het werk mist daardoor bepaaldelijk het karakter van eene

monographie, in welke men geene Bijdragen tot de kennis eener

familie verlangt, maar die familie in haren geheelen omvang en

alzoo wel voornamelijk in afbeelding, zonder welken alle be-

schrijvingen hoe uitvoerig ook, veeltijds toch duister blijven en

de «Schwierigkeiten», waarvan sehr, sprak, niet gemakkelijker

dan te voren kunnen worden overwonnen.

Met Thorell en anderen hecht ook verslaggever zeer veel aan
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de kenmerken uit de generatie-werktuigen te ontleenen; met

Westring en anderen erkent ook hij de groote waarde van het

opmerken en het tellen der haarborstels; doch hij meent, dat

schrijver beide deze deelen, schoon op zich zelf niet te verwer-

pen, toch ten nadeele van het geheel, te veel op den voorgrond

heeft gesteld. Wat uitvoerig, wat alleen is afgebeeld zijn de

sexual-organen , veel vergroot (waaraan men in praxi , bij het

determineren van slechts een enkel exemplaar, dikwijls zeer

weinig heeft, dewijl men het niet wil mutileren, en men, zonder

isoleren of beschadigen, die deelen hoogst moeijelijk naauw-

keurig met het microscoop kan onderzoeken). Wat uitvoerig,

wat minutieus zelfs is beschreven , is de « Bestachelung » van

al de vier paren poolen in hunne onderdeden (bijv. 1 Beinpaar:

Femur oben 1. 1. 1., vorn Li. am Ende. Tibia unten 2.2.2.

Metatarsus unten 2, en zoo voor al de pooten!). Schrijver moet

wel zeer vele exemplaren ter beschikking hebben gehad , omde

haarborstel-verdeeling als eene zóó constante grootheid in be-

rekening te hebben gebragt tot het onderscheiden van verwante

species, om het noodig te oordeelen, haar aan ai/e beschrijvingen

toe te voegen. Het is bovendien ook nagenoeg niet mogelijk , omhem

deze optelling vóór, boven, onder, achter enz. en dat aan alle

de femora, tibiae enz. van alle vier de pooten, en dit bij alle

Drassides, na te doen. Ware het nog, dat in den text duidelijk stond

opgegeven, waarop men in deze beharing meer bepaald te letten

heeft, zoo als dit hier en daar, doch bij uitzondering, in de

analytische Tabellen geschied is, dit kon zijn groot nut hebben

en is vóór schrijver reeds algemeen erkend , doch zijne « Be-

stachelungs » methode komt Ref. op zeer vele plaatsen overbodig

voor en tot niets dan complicatie dienende, waartoe juist mo-

nographiën niet behooren te dienen. Even zoo is van de vele

verschillen in de vormen der genitalia , ter differentiëring der

species , weinig of niet en nog minder toepassing gemaakt dan

van de «Bestachelung», waaromtrent men slechts de analytische

Tabellen der beschreven species bij ieder genus behoeft in te

zien. Dat het werk, voor zoo verre het thans bekend is, pleit

voor groote naauwkcurigheid, dat de schrijver daarbij over een

2
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ongemeen rijk materiaal te beschikken heeft gehad , dat hij

vUjtig geteekend, geteld en gemeten heeft (want, more solito,

zijn ook overal de lengte-maten van den céphalothorax en van

den 1°''" en 4^*° poot vermeld), valt niet te ontkennen en zelfs

mag ten dezen zijn noeste vlijt worden geprezen. Doch niet

alleen om de opgegeven gebreken, en niet alleen om het ont-

breken van afbeeldingen, maar ook om dat wij ook bij hem

weder bij de beschrijvingen missen eene bepaalde (en dan cursijf

te drukken) aangifte van karakteristieke teekenen, moet Ref. be-

kennen, dat hij op dit vrij dure vervolg- werk , als hij het te

voren had gekend, niet zou hebben ingeteekend, en dat hij het

in gemoede ook aan anderen niet bijzonder kan aanbevelen.

Met meer vrijmoedigheid durft hij het tweede door hem ver-

toonde werkje als aanbevelenswaardig voor beginnende araneolo-

gen vermelden, of voor hen, die, bij andere entomologische na-

sporingen, ook eenige kennis verlangen aan onze Europesche

spinnen, t. w. «Die Araneiden v. Preussen», door Dr. Ohlert,

Leipzig 1867, prijs f i.^O. Ofschoon de schrijver door zijne

onderzoekingen over den vorm der poot-baken en kammen (de

«Klauen-Bildung») en anderen aan Ref. reeds bekend was,

schijnt hem dit werkje eene bijzondere, praktische waarde te

bezitten. Behalve dat het een kort en zakelijk algemeen overzigt

van het onderwerp geeft en voorzien is van een Tabel met de

afbeeldingen der oogen van de 55 voornaamste Europesche

spinnen-geslachten , komen hem zijne bijzondere beschrijvingen

(ofschoon weder zonder cursijf-kenmerken !) regt duidelijk voor

en zonder onnoodigen omhaal. Als eene kleine bijzonderheid

wordt door Ref. opgemerkt, dat de strekking en inhoud van

Ohlert's Araneiden op eene merkwaardige wijze overeenstemmen

met zijne eigene bevindingen niet alleen, maar ook dat zijne

spinnen-jpawwa van Pruissen eene zeer groote overeenkomst ver-

toont met die van ons land.

De op alcohol van 50" bewaarde collectie van den verslaggever

toch, —waarvan hij eene gedeeltelijke expositie ter vergadering

heeft gebragt ,
—loopt , even als de beschrijving van Ohlert , over

een 50 à 60-lal genera en een 190 à 200-tal species, —met



DER NEDERLANDSCHEENTOMOLOGISCHEVEREENIGING. 19

enkele verschillen, nagenoeg geheel van denzelfden aard. Gaarne

onderschrijft Ref. dus de woorden van O. in diens « Vorwort» , waar

hij over zijn boekje zegt: «dass es, ungeachtet seiner Unvoll-

kommenheiten , den Freunden der Natur ein leichtes und be-

quemes Mittel bieten werde, sich mit einer bisher sehr ver-

nachlässigten Gruppe der niedern Thiere bekannt zu machen».

Ten slotte vertoont de heer van Hasselt een twaalftal kolos-

sale individuen van Oost-Indische Orthoptera^ Hemiptera en

Hymenoptera , hem , bij verschillende spinnen-bezendingen , uit

Java , Borneo , Sumatra toegezonden , en stelt die ter beschik-

king van den hooggeachten voorzitter, den heer S. van Vollen-

hoven. Hij doet opmerken, dat deze insekten zeer goed gecon-

serveerd, in slappen spiritus, waren overgekomen, terwijl zijne

spinnen grootendeels vergaan of geheel beschadigd waren. Toe-

zendingen van araneae moeten, vooral uit Indien, steeds in

sterken spiritus (alcohol van 25" —50°) worden gedaan, willen zij

aan het doel beantwoorden.

De heer van der Wulp deelde eenige bijzonderheden mede over

het geslacht Lispe. Daar zij bestemd zijn , om eenigermate uit-

gewerkt, later in het Tijdschrift te worden opgenomen, kunnen

zij hier worden voorbijgegaan. Alleen zij vermeld, dat van een

paar soorten, die vroeger slechts uit het zuidelijke deel der

Europesche fauna bekend waren, het nu gebleken is, dat zij

ook in Midden-Europa voorkomen. L. simpUssima Löw is na-

melijk door Ruthe bij Berlijn gevonden, en L. pulchella Low

werd door spreker in de omstreken van den Haag aangetroffen.

Een dergelijk feit van wijde verbreiding, maar dat veel sterker

spreekt, bestaat daarin, dat door den heer J. Kinker een P^i^opw.? <?

bij Amsterdam is gevangen, hetwelk door spreker, zoodra het

onder zijne oogen kwam, voor eene soort herkend werd, die

nog niet in ons land was gevonden. Bij onderzoek bleek dit

voorwerp te zijn Ps. albonolatus , door Löw in zijne Neue

Beiträge V, p. 4, duidelijk beschreven. Intusschen was het te

verwonderen, dat deze soort in ons land voorkomt, omdat Löw

alleen exemplaren van het eiland Rhodus kende en de soort

overigens in Europa door niemand was gevonden. Nog meer
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steeg des sprekers verwondering, toen hij later bemerkte, dat Löw,

bij het behandelen der Noord- Americaansche Dolichopoden ', in

Psilopus pallens Wied., die in de Vereenigde Staten zeer ge-

woon schijnt te zijn , zijnen Ps. albonotatus van Rhodus had

herkend; en inderdaad beantwoordde ook het voorwerp van den

heer Kinker geheel aan de beschrijving in Wiedemann's Auszer-

europäischen Zweiflügler.

Deze soort is derhalve in Noord-America gemeen , doch komt ook

voor in het Zuiden van Europa (eiland Rhodus) en ontbreekt ook niet

in de fauna van Midden-Europa, aangezien zij in ons land is gevangen.

In het museum te Weenen zijn, volgens Löw, een paar voor-

werpen van dezelfde soort geëtiquelteerd uit Nieuw-Holland; doch

Löw oppert twijfel, of het vaderland daarvan wel juist is aangegeven.

De heer J. Bakker Jr. vertoonde eene voor onze Fauna nieuwe

Psyche {villosella Ochs.). De door rupsen bewoonde zakken dezer

soort, waarvan reeds vroeger ledige voorwerpen op de heide bij

Wolf hezen waren aangetroffen, had spreker in den loop van het

vorige najaar (1866), ten getale van ongeveer 20 op de Veluwe

gevonden , met heide {Calluna vulgaris) gevoed en gedurende

den winter overgehouden. Verder liet hij zakken van Psyche

unicolor Hfn. rondgaan en deed daarbij het onderscheid opmer-

ken tusschen die, waaruit mannelijke, en die uit welke vrouwe-

lijke vlinders waren gekomen; zijnde de woningen der laatsten

veel eenvoudiger en minder met stukjes van dorre bladeren be-

kleed dan de zakken der mannetjes. Dit onderscheid had spre-

ker bij een twaalftal zakjes, in het begin van Junij 1867 bij

Oosterbeek gevonden , bevestigd gezien.

De heer P. C. T. Snellen deelde mede dat de heer de Roo

van Westmaas had bedacht om platina-draad te bezigen tot het

opsteken van kleine insecten, waartoe vroeger zilverdraad was

aangewend. Het groote voordeel van het platina-draad bestaat

daarin, dat het niet oxydeert, gelijk het zoogenaamde zilverdraad,

eigenlijk slechts verzilverd koper, welk laatste metaal zeer ligt

door de vetzuren der insectenligchamen wordt aangetast , hetwelk

» Neue Beitrüge, Vili en Monographs of the Diptera of North- America, II.
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het ontstaan van eenen groenen aanslag ten gevolge heeft, die

de voorwerpen vernielt.

Verder liet de heer Snellen twee zeer opmerkelijke variëteiten,

of liever aberraties, van Lareiitia ferrurjata L. en Montanaria WV.

ter bezigtiging rondgaan. Bij de afwijking van de eerstgenocnide

soort waren de voorvleugels genoegzaam eenkleurig grijs en alleen

de dwarslijnen , die bij typische voorwerpen het bruine midden-

veld begrenzen, donkerder. Het voorwerp van Montanata miste

den lichtbruinen middenband der voorvleugels bijna geheel
;

alleen in een zwart, donkergrijs beschaduwd komma-teeken was

er een spoor van te zien.

De heer H. W. de Graaf zegt dat hij met den heer P. CT.
Snellen eene supplement-lijst heeft zaamgesleld van Microlepi-

doptera nieuw voor de Fauna van Nederland. Zij hebben daarbij

tot hun genoegen gebruik kunnen maken van de welwillende

voorlichting en medewerking der beeren Stainlon en Zeiler.

In weerwil daarvan zien zij zich toch genoodzaakt een groot

aantal inlandsche specimina onvermeld te laten, omdat de deter-

minatie daarvan voor als nog niet met zekerheid te geven is.

De supplement-lijst zal niet , zoo als gewoonlijk , achter dit

verslag worden gevoegd , maar in eene afzonderlijke aflevering

van dit tijdschrift worden opgenomen , omdat er twee platen

bijgevoegd zullen worden, die nog niet gereed zijn. De teeke-

ningen daarvoor zijn door het geoefend penseel van den heer

Snellen van Vollenhoven vervaardigd.

Na deze mededeelingen en de daaruit ontspringende discus-

sion, sluit de voorzitter de vergadering.

Den volgenden dag maakte een zevenlal leden eene excursie

naar Maarsbergen met weinig hoop op goeden vangst wegens

het aanhoudende regenen van den vorigen dag en de stevige

bries, die nu woei. Desniettegenstaande werden de verschillende

coUectien en ook die der Vereeniging met eenige zeldzame en

merkwaardige insecten verrijkt. Het zou voor de kennis onzer

fauna van belang zijn, indien de leden die aan zoodanige ex-

cursie deel nemen, den secretaris tijdig niededeeling wildendoen

van het buitengewone, dat door hen op dieu dag is buit gemaakt.



LIJST DER LEDEN

TAN DB

NEDERLANDSCHEENTOMOLOGISCHEVEREENIGING,

op 13 Julij 1867.

MET OPGAVEVAN HET JAAR HUNNERTOETREDING, ENZ.

EERE-LEDEN.

De heer C. F. Westerman, Directeur van het Koninklijk Zoologisch

Genootschap Natura Artis Magistra , te Amsterdam. 1858.

// ir H. T. Stainton, Esq. Mountsßeld , Lewiskam hi] Londen. 1863.

/-/ // Dr. C. Felder, Lid der Kais. L. C. Academie der Naturwis-

senschaften en Vice-President der K. K. Zool. Bot. Gesell-

schaft te Weenen. 1861.

* // Dr. H. Low, Director der Keal-Schule, te Meseritz in Posen.

1862.

// If Prof. J. 0. Westwood, F. L. S., Directeur van het Hopean

Museum te Oxford. 1862.

* " A. E. W, Ludeking, Officier van gezondheid bij het Nederl.

Indische leger, thans met verlof in Europa. 1862.

* 1/ Jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort, Officier van gezond-

heid der 3de klasse, thans te "'s Gravenhage. 1864.

* » Prof. J. J. P. Hoffmann, te Leiden. 1865.

* // Prof. Dr. Cari Boheman, te Stockholm. 1867.

I' If Dr. Gustav L. Mayr, te Weenen. 1867.

BEGUNSTIGERS.

De heer Mr. C. W. Hubrecht, te Leiden. 1859.

* 1' C. G. B. Ontijd, Huize Rhienderatein bij Brummen. 1864.

// V J. Kneppelhout, te Arnhem. 1867.

CORRESPONDERENDELEDEN.

De heer Th. Lacordaire, Hoogleeraar aan de Hoogeschool te Luik.

1853.

// /' C. Wesmael, Hoogleeraar aan de Hoogeschool te Brussel.

1853.
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De heer Am. Förster, Hoofdleeraar aan de hoogere Burgerschool te

Aken. 1853.

// // Emil vom Brück, te Crefeld. 1853.

u II Dr. C. Stal, professor aan het Kon. Zoologisch Museum te

StocJcïiolm. 1864.

If II Frederic Moore, Bestuurder van het Museum der voormalige

Oost-Indische Compagnie te Londen. 1864.

/' // J. W. May , Consul-Generaal der Nederlanden te Zo«û?ew. 1865.

// '/ Mr. J. W. van Lansberge, Secretaris-Generaal bij het Ministerie

van Buitenlandsche Zaken te '* Gravenhage. 1865.

// Prof. P. C. Zeiler, te Meseritz. 1867.

* // W. Mink , Hoofdleeraar aan de hoogere Burgerschool te Cre-

feld. 1867.

GEWONELEDEN.
1845—40.

De heer Dr. J. G. Eombouts, te Amsterdam.

II n F. M. van der Widp, Spui, n^. 60, te "'s Gravenhage .,
—

Diptera.

* // Dr. M. C. Verloren , huize SchotJiorst , te Hoogland bij

Amersfoort. —Algemeene Entomologie,

v II J. Backer Sr. , te Oosterleek. —Kweeking van Bomb.

Yama-mayu in de vrije natuur.

» II J, W. Lodeesen, FrinsengracJit bij de Reestraat, KK, 561,

te Amsterdam. —Lepidoptera indigena.

I' I' Dr. J. K. E. van Laer , te Utrecht.

II //Th. J. van Campen , te Amsterdam.

II // D. P. H. J. Wellenbergh , Veeartsenijschool te Utrecht.

II II Mr. H. Verloren, te Utrecht. —Lepidoptera.

// u Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven , Breedestraat , IV-276
,

te Leiden. —Algemeene Entomologie.

* // W. O. Kerkhoven, te Amsterdam.

1846-47.

De heer Jhr. J. C. Martens, te Meern bij Utrecht. —Coleoptera.

// /' Prof. J. van der Hoeven , Breedestraat , te Leiden. —Alge-

meene Zoologie.

184Q—50.

De heer J. .T. van Voorst , te Amsterdam.

1851—5S.

De heer E. T. Maitland, Directeur van den Koninkl. Zoolog. Botan.

tuin te 'ä Gravenhage. —Algemeene Entomologie.

* // P. C. ï. Snellen, Nieuwe Haven, XII-145 , te Rotterdam.

Europesche Lepidoptera.

// '/ Dr. J. A. Herklots , te Soeterwoude bij Leiden. —Algciu.

Entomologie.
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De heer Dr. M. Imans, te Utrecht.

Il II Dr. W. A. J. van Geuns , Oude Gracida te Utrecht.

185S—53.

De heer N. H. de Graaf, Haarlemmerstraat., it Lelden. —Lepidoptera.

// t Mr. H. W. de Graaf, Oppert., VI-217, te Rotterdam. —
Lepidoptera.

// * G. M. de Graaf, te Leiden. —Lepidoptera.

// // Dr. L. A. J. Burgersdijk, professor aan het Athenaeum te

Deventer. —Algem. Entoniol.

II <r G. A. Six, Weerd-Cingel, wijk M, n". 610'', te Utrecht. —
Hymenoptera.

// u Prof. W. Berlin , te Amsterdam.

1853—54.
De heer Mr. J. P. van Wickevoort Crommelin, Groote Markt, te Haarlem.

1854—55.
De heer Corn. Sepp, te Amsterdam.

I' H Dr. C. de Gavere , te Groningen. —Algemeene Entomologie.

1855—5e.

De heer A. A. van Bemmelen, Directeur van den Zoologischen tuin

te Rotterdam. —Algemeene Entomologie.

* '/ Mr. E. A. de Koo van Westmaas, Huize Daalhuizen, te Velp. —
Lepidoptera.

I' //M. Breukelman , Coolcingel , te Rotterdam.

185e—57.

De heer Mr. J. Herman Albarda, te Leeimarden. —Inlandsche Lepi-

doptera , bijzonder Microlepidoptera.

// // Mr. W. Albarda, Poelestraat , te Groningen.

I' Il A. P. H. Kuipers , te Leeuwarden.

f v Dr. A. W. M. van Hasselt , Domplein, te Utrecht. —Arachnidea.

1857-58.
De heer J. W. Schubärt, te Utrecht.

-r " W. K. Grothe , te Zeist.

1858—59.
De heer J. C. J. de Joncheere , Voorstraat, D, 368, it Dordrecht. —

Lepidoptera.

If n 3. Backer Jr., te OosterbeeJe. —Lepidoptera.

i8eo— ei.
De heer J. Kinker, Oudezijds- Achterburgwal bij de Oudemanhuispoort

,

B. 261 , te Amsterdam. —Lepidoptera en Coleoptera indigena.

'/ '/ Dr. E. Piaget, Korten aar str aat , te Rotterdam. —Diptera en

Parasitica.

" /'H. Weijenbergh Jr.
,

phil, nat. stud. , Rozenlust , bij Haarlem. —
Lepidoptera.
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1861-6Î3.

De heer H. Hartogh Heys van de Lier , te Delft. —Eutomologische

Bibliographie.

186S-e3.

De heer H. Baron Lewe van Middelstum , te Beek bij Nijmegen. —
Lepidoptera.

1/ » F. ter Meer , te Haarlem.

1863—04=.

De heer Jhr. Mr. W. C. M. de Jonge van EUemeet, te Oost-Capelle

bij Middelburg.

H H M. G. van Woerden , Boter sloot, te Rotterdam. — Lepi-

doptera.

u » Mr. R. Th. Bijleveld , Rapenburg , te Leiden. —Algeraeene

Entomologie.

w * Prof. M. Salverda,te (7ro»ï«ye«. —Vergelijkende ontleedkunde.

H If M. Snellen , te Delft.

If D. J. R. Jordens , Sasseìipoorterwal , F, 3471, te Zwolle. —
Lepidoptera.

1864-65.

De heer Mr. A. H. Maurissen, te Maastricht. —Lepidoptera.

* // H. J. Veth , Phil. nat. stud. , te Leiden. —Lepidoptera.

// // H. W. Groll , Lange Viesteeg , te Utrecht. —Coleoptera.

1865-66.

De heer Dr. H. C. van Medenbach de Rooy , Weerdjesstraat , te

Arnhem. —Lepidoptera.

V // w. J. Boogaard , Kleine Houtstraat , te Haarlem. —Micro-

lepidoptera en Hymenoptera.

// Il A. Brants , Student in de regten , te Leiden. —Lepidoptera,

1866—67.

De heer F. J. M. Heylaerts Jr. , te Breda. —Lepidoptera enz.

» // N. W. P. Eauwenhoff, Leeraar aan de hoogere Burgerschool

te Rotterdam. —Algeraeene Zoologie.

// # A. van den Brandt , te Venlo. —Lepidoptera.

1867—68.

De Heer C. Kitsema Gz., Phil. nat. stud., te Leiden. —Hymenoptera.

# ' Mr. H. Hartogh Heys van Zouteveen , Phil. nat. Doet. te Delft.



BIBLIOTHEEK

DER

NEDERLANDSCHEENTOMOLOGiSCHEVEREENIGING.

Bij gekomen Boeken 1865/67.

Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Ento-

mologische Vereeniging, deel VIII, afl. 6.

Annuaire de l'Académie Eoyale des sciences , des lettres et des beaux

arts de Belgique, 1865 et 1866.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution

for 1864. Washington 1865.

The Entomologist's annual, London 1866.

Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indie, deel XXVII en XXVIII,

1864—65.

Berliner entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem entomologi-

schen Vereine in Berlin, Jahrgang IX und X, 1855 —66.

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van weten-

schappen, Afdeeling Natuurkunde, deel XVII, 1865.

The entomologist's mounthly Magazine, vol. II, London 1864.

List of the Linnean Society of London, 1865.

Entomologische Zeitung , herausgegeben vom dem entomologischen Ve-

reine zu Stettin , Jahrgang XXVI und XXVII , 1865 und 66.

Verhandlungen des zoologisch botanischen Vereins in Wien , Band XV
und XVI, 1865—66.

Bericht des Oiïenbacher Vereins für Naturkunde über seine Thätigkeit,

no. VI, 1865.
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Annales de la Société entomologique de France , Paris , IV' Série ,

tome V, 1865.

Korrespondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regens-

burg, 1865, Jahrgang XIX.

Proceedings (The) of the scientific Meetings of the Zoological Society

of London, 1865.

Bulletins de l'Académie Eoyale des sciences , des lettres et des beaux

arts de Belgique, 2"^ Série, 1865 et 66, tome XX et XXI.

Abhandlungen , herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Vereine zu

Bremen, 1866, I Bd. T' Heft.

Morawitz (A.), Mélanges biologiques, 1862 —64. 4 parties. {Geschenk

van den schrijver).

Siebke (H.), Entomologiske undersogelser , i aarene 1864 og 1865,

Christiania 1866.

Sars , Oversigt af norges echinodermer, ib. 1861.

Stal (C), Monographie des Chrysomélides de l'Amérique, Upsal 1865,

tome III.

Boheman (C. M.), Monographia Cassididarum , Holmiae, 1850 —62,

4 vol. [Geschenk van den schrijver).

, Insecta Caffrariae, annis 1838 —45, aJ.A. Wahl-

berg collecta, ib. 1848

—

57, 2 tomi, 3 partes, {Geschenk van

den Schrijver).

Naamlijst van torren, volgens de rangschikking van A. J. Olivier,

MS. fol. [Geschenk van den Heer Sepp).

Schäffer (J. C), Zweifel und Schwierigkeiten welche in der Insecten-

lehre annoch vorwalten. Eegensburg 1766, [Geschenk van den

Heer Sepp),

Maurin (A.), Invasion des sauterelles, Paris 1866.

Van der Wulp (F. M.), Beschrijving van eenige nieuwe of twijfelachtige

soorten van Diptera, uit de familie der Nemocera. {Overdruk).

Moore (F.), List of diurnal Lepidoptera, collected by A. M. Lang in

the N. W. Himalaya. {Overdruk).

, On the Lepidopterons insects of Bengal. {Overdruk).

Stal (C), Hemiptera Africana, torn. I —IV, Holmiae 1864 —65.
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Snellen v. Vollenhoven (S. C), Diagnosen van eenige nieuwe soorten

van Hemiptera Heteroptera. {Overdruk).

Moses Harris , Exposition of English Insects , including the several

classes of Neuroptera, Hymenoptera et Diptera, Exhibiting on

51 copper Plates near 500 Figures etc, London 1782. {Geschenk

van den Heer F. J. M. Heylaerts Jr.).

Bulletin du Congrès international de botanique et d'horticulture , réuni

à Amsterdam les 7, 8, 10 en 11 Avril 1865. {Geschenk van

het Congres).

Bulletin de la Société Linnéene de Normandie. X*" vol. Années 1864 —65.

Caen 1866. {In ruil tegen het Tijdschrift).

Een woord over de Veepest, uitgegeven voor rekening van het Hoofd-

bestuur van het Genootschap ter bevordering van den landbouw

in Drenthe. {Geschenk van het Genootschap).

Mededeelingen en berigten van het Hoofdbestuur en van de afdeelingen

der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. 1865 n^. 1 en 2

en 1866 n". 1,2 eu 3. {Geschenk van de Maatschappij).

Wandelende bladen. Overgedrukt uit het Jaarb. van Natura Ari is Ma-
gi stra , 1866. {Geschenk van Prof. Cl. Mulder).

(Het vervolg in de volgende lijst.)
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De rVederlandsche Entomologische Vereeniging ontving:

November 1866.

Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological Society for the

year 1865. 3 Parts. Zonder platen.

Entom. inhoud :

Part I. Niets.

Part II. Description of Six New Species of Diurnal Lepidoptera

in the British Museum Collection. By A. G. Butler. Pag. 430.

{Papilio virgatus ^ Syria. Pieris Glauce, Borneo. Anthocharis

Phlegyas, White Nile. Gonepteryx Goòrius, Borneo. Heli-

conia Vulcanus, Demerary. Danais Oenone, Philipp Isl.)

Description of Six New Species of Exotic Butterflies in the

Collection of the British Museum. By A. G. Butler. Pag, 455.

(Pieris Pactolicus , Bogota. Pieris cruentala, Mysol. Pieris

vecticlusa, ? Pieris avivolatis , Mexico. Gonepteryx Urania,

North-India. Callidryas Iracteolata, Brasil.)

Descriptions of the Characters of Six New Species of Rhopaloc.

Lepidopt. in the Collection of the British Museum. By

A. G. Butler. Pag. 481. (Danais inuncta, Waigiou. Cy-

restis Achates, Mysol. Cyrestis sericeus, Borneo. Victorina

Aphrodite, Mexico. Zeuxidia amethystus, Sumatra. HeterO'

cJiroa Calif orniea , California.)

List of Diurnal Lepidoptera, collected by Capt. A. M. Lang

in the N. W. Himalayas: by Frederic Moore. Pag. 486.

Part III. Monograph of the Species of Char axes , by Arthur

G. Butler. Pag. 622. — Descriptions of Six Butterflies

new to Science, belonging to the Genera Reterocliroa and

Romaleosoma ; by Arthur G. Butler. Pag. 667. —Note on

the presence of Teeth on the Maxillae of Spiders ; by Miss

Staveley. Pag. 673. —Description of a new Species ot

Cetonia, with remarks on the allied Species; by Arthur

G. Butler. Pag, 729. (Schizorhina eòenina, Oce'dma). Report



30 INHOUD VAN ONTVANGENTIJDSCHRIFTEN.

of the Council of the Zoological Society of London read at the

annual general Meeting. April 1866.

Abhandlungen, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Vereine zu

Bremen. 1 Bd. 1 Heft.

2 exx. Geschenk.

Bevat niets entomologisch.

December ISee.

Annales de la Société entomologique de France. 4* Série. Tome cinquième.

Inhoud :

1" Trimestre. —Boieldieu, Coléopt. nouveaux des îles d'Eubée

et Baléares. —F. de Saulcy, Esp. nouv. du genre Articerus

{Syriacus); genre nouveau et esp. nouvelle {Scotodylus pa-

radoxus). —Chevrolat, Coléopt. de l'île de Cuba (suite). —
L. Fairmaire , Monographie des Chrysomèles de Suffrian

(traduction, suite). —Guérin-Méneville , sur une Chalcidite

sortie des pépins d'une pomme. —Lucas, Mue de la My-

gale bicolor. —Guenée, Souvenirs de Zermath. —J. Fallou,

Note et description relative à la Setina Andereggii; Note

sur une var. de Folyommatus Virgaureae ; Aberration de

Melitaea Parthenie. —Bellier de la Chavignerie, Noctuelle

nouv. de Corse , Caradrina variabilis. —Girard , Note sur

les femelles aptères du genre Hihernia et note sur une

double aberration de Lycaena Adonis. —Signoret
,

quelques

Hémiptères nouveaux
,

propres à la faune française. —
Puton, nouv. esp. de Malacoderme (Malachins Barnevillei). —
Milne Edwards, Crustacés nouveaux, tribu des Maiens. —
Desmarest , Bulletin des séances.

2' Trimestre. —Milne Edwards, Crustacés nouveaux (suite). —
Montrouzier , Crustacés nouveaux de la Nouv. Calédonie. —
C. Stai, Hemiptera nova vel minus cognita. —A. Constant

fils, 15 nouvelles esp. europ. de Lépidoptères, —Mathan,

Note sur VOchthehius Lejolisii Mulsant. —Lucas , Note

sur les Plusiotis Adelaida et Costata, Rutéiides. —Lucas,

Note sur le genre Biodyrhynchus Germ. (Rhinomacérides). —
Desbrochers des Loges, nouv. espèces de Coléopt, français. —
Laboulbène

, Liste des travaux d'entomologie
,

publiés de

1811 à 1864, par M. Léon Dufour. —Desmarest, Bulletin

des séances.

3' Trimestre. —Laboulbène, Travaux de Léon Dufour , suite. —
Brisout de Barneville, Monogr. des espèces europ. et algé-

riennes du genre Orchestes. —Wankowicz, Coléopt. nou-

veaux de Lithuanie. —Guenée , Procris Statices , Geryon
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eé Micans et Lithosia vitellina. —Lucas , Observations

sur Ie genre Eriodon, Araneides. —Kirby (W. J.), Cata-

logue des Ehopalocères d'Europe dont les chenilles ne sont

pas connues. —Sichel, Etudes hymenopterologiques {Oxaea

Klug, Phasganophora Westw. et Conura Spinola). —Des-

marest, Bulletin des séances.

4' Trimestre. —Sichel, Kévision du genre Sphecodes Latr. et

moeurs de ces insectes nidifiants et non parasites. —Revi-

sion des genres Stephanus Jurine et Megischus Brulle. —
Le même, Ahia aurulenta , sp. nov. —Goossens , Notice

sur la préparation des chenilles. —Fallou, Argynnis Paphia,

hermophr. —Lucas, var. du CkrysopJianus Phlaeas et de

la Leuconea Crataegi. —Perris , nouv. espèces de Coléopt. —
Jekel, Classification natur. des Geotrupes de Latr. —Bri-

sout de Barneville , sur les genres Gymnetron , Bagous et

Acalles. —Eeiche , Mylabrides de sa collection et note

sur le genre Trigonurus Mulsant, —Kieseuwetter , Notice

sur la vie et les travaux du docteur H. Schaum, —Des-

marest. Notice sur la vie et les travaux de L. P. Gratiolet. —
Fairmaire , Larve de la Plialeria cadaverina. —Desmarest

,

Bulletin des séances; Bulletin bibliographique et liste des

membres de la société.

Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1865

,

nO. 4 et 1866, n». 1.

Entom. inhoud:

1865 ,
nO. 4.

V. Motschulsky. Enumeration des nouvelles espèces de Co-

léoptères , rapportés de ses voyages. —J. H. Kawall , Die

den genuinen Ichneumoniden verwandten Tribus in Eus-

land , vorzugsweise in Kurland.

1866 ,
nO. 1.

V. de Motschoulsky , Catalogue des insectes reçus du Japon.

Jaixuarij 1867.

Van de »Kongelige Norske Universitet i Christiania. Geschenk:

Dr. Michael Sars , Oversigt af Norges Echinodermer , in 8°.

pagg. 160 met 16 platen.

H. Siebke , Entomologiske Undersogelser i Aarene 1864 og

1865. —In 8°. pagg. 48.

(Dit laatste bevat verhalen van twee zomerreizen, benevens

eene opgaaf van gevangen Diptera).
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Van het Stettiner Entoraologische Verein , in ruil tegen het tijdschrift :

Entomologische Zeitung, 27" Jahrgang (1866).

Inhoud:

Heft 1. —Zeller: über Sepp's Werk. Hopffer: neue Papilionen

Putzeys: Clivinides. Staudinger: über Colias. Drei neue

Sesien. Zur Gattung Heliodes. Hagen: über Léon Dufour. C. A.

Dohrn : Fang der Höhlenkäfer. Wagner: Diplosis Tritici et

et aurantia. Suffrian : Synon. Miscellen. Keferstem: Lepid.

Mittheilung. Literatur (Taschenberg , Hymenopteren , Brun-

ner , System der Blatten , Cornelius , Zug- und Wander-

thiere). Philippi: Chilenische Insekten. Vereinsangelegen-

heiten. Hopffer: über Cenea (Stoll). Teich: Lepid. Mit-

theilungen.

Heft 2. —Zeller : Amer. Wickler und Crarabiden. Suffrian :

Synon. Mise. (Chrysomela). Dohrn: Cassida Desertorum,

Lacordaire Genera VII. Wagner: Diplosis Tritici (Schluss).

Hagen: Psociden. Bethe: Platyderus und Haptoderus. Sam-

inelbericht. Suffrian : Synon. Mise. (Cryptocephalus). Vereins-

angelegenheiten. Necrolog (von Heyden). Bahr. Calif. Rho-

palocera. Keferstein : Lesefrüchte. Dohrn : Literatur (Lin-

naea Ent. XVI. Murray , Nitidula , Saussure und Sichel

Scolia , Dietrich Zurich's Käferfauna).

Heft 3. —Hagen : Psociden. Helicopsyche-Gehäuse. Vereins-

Angelegenheiten. Notiz über De Geer. Dohrn : Sphenoptera

Beckeri. v. Heyden : Bemerkungen über Coleopt. aus Fin-

marken v. Prittwitz: Literarisches (Koch , VoUenhoven , Sepp).

Dohrn : Literatur (Chapuis , Matthews). Hagen : Pictet's

Neuropt. von Spanien. Heinrich Dohrn : Eeise (Schluss).

Staudinger: Otto Grüner, Stendel: Gelechia sepiella. Dohrn :

Antilocale Bedenken.

Heft 4. —Anton Dohrn : Zur Anatomie der Heraipteren. C. A.

Dohrn: Eutela coerulea Perty. Zeller: Senta maritima. C. A.

Dohrn: Homalocerus nigripennis. Claus: Psyche helix. Mac
Lachlan : Lasiocephalus taurus. Darwin : Entom. Notizen.

C. A. Dohrn : Entomogrip. Aberrationen. Hagen : Heme-
robius , Synopsis synonym. Anton Dohrn : Physiologische

und biologische Notizen. —Pfeil's Necrolog.

Februarij 18Q7.

J. P. I. Koltz , Les petits ennemis de la Betterave. In 8°, met hout-

sneden.

Geschenk van den schrijver.
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Berliner Entomologische Zeitschrift , Zehnter Jahrgang (1866) Viertes

Vierteljahrsheft.

Inhoud:

Prof. Sehen ck , Hymenoptera aculeata Germaniae. —G, Kraatz,

Ueber die Bockkäfer-Gattungen Dolocertis Muls. und Bra-

chypteroma Heyden. —Dr. C. Hampe, Beschreibung einiger

neuen Käfer. —VV. Scriba, Beitrag zur Keniitniss der

Staphylinen Unteritaliens. — Analecta hemipterologica
,

auctore Carolo Stal. —J. Gerhardt , über Linnebius. —
Sammelberichte von W. Klotze , Gerhardt und Michow. —
G. Kraatz , Synonymische Bemerkungen und Neuere Literatur.

Een werk getiteld : Société des Amis des Sciences Naturelles de Kouen. —
Première année. 1865.

Ten geschenke van het genootschap, met verzoek om in ruil van

geschriften te treden.

Entom. inhoud:

Eenige kleine aanteekeningen in het Compte-rendu des travaux

de la Société, pendant l'année 1865. — Desgelijks in

Kapport sur l'excursion à Villequier. —Ducondré, Note

sur l'habitat du Nacerdes melanura. —Le même, Note

sm' le ver à soie de l'Ailante. —Lacaille, Note sur les

dégâts causés par l'ürocère géant.

Maart 1867.

Vorliandhingen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.

Jalirgang 1866, Band XVI. —In ruil tegen het Tijdschrift.

Entom. inhoud.

G. von Frauenfeld , Beschreibung der Larven und Puppen von

üitomyia fasciata Meig. p. 200. —H. Hagen, Psocinorum

et Embidinorum Synopsis synonymica. p. 201. —J. Mik,

Beitrag zur Dipterenfauna des österr. Küstenlandes p. 301

met een plaat. —J. Mann , In der Dobrudscha gesam-

melte Schmetterlinge met lig. p. 321. —Gust. L. Mayr
,

Diagnosen neuer llemiptcrcn p. 361. —Graf Ferrari,

Drei neue österreichische Käfer, p. 367. —G. von Frauen-

feld, Zool. Miscellen Vili Ueber Thereva, p. 447. —F. X.

Fieber , Neue Gattungen und Arten von Cicadina met

p. 497. —Derselbe , Grundzüge zur generischen Tei-

lung der Delphacini met Tafel, p. 517. —G. v. Fraurnfeld,

Zool. Miscellen TX. Teichobia verheuUclla et Phyllo-

toma melanopyga p. 552. —F. Brauer, Beschreibungen

neuer exotischer Libellen, p. 563. —Prach , Monographie

der Thomisiden , met Taf. p. 597. —G. von Frauenfeld
,

3



ni INHOUD VAN ONTVANGRNTIJDSCHRIFTEN.

Ueber landwirthschaftliche lusektenschaden. p. 641. —Brauer,

Ueber Oestromyia leporina Pall. p. 647. —Dr. J. K. Schiner,

Die Wiedemannschen Asiliden , mit Tafel, p. 649. —L.

Miller, Neue Käfer- Arten, p. 817. —G. E. v. Frauenfeld,

Weitere Mittheilung über die Kaspwespe, 839. —Schiner,

Nachtrag über die Asiliden W.'s. p, 845. —Brauer, Ein

Oestride aus dem Kachen des afr. Elephanten
, p. 879. —

Dr. Gust. Mayr, Diagnosen neuer Formiciden. p. 885. —
ür. Schiner, Bericht über die von der Fregatte Novara

mitgebragten Dipteren, p. 927. —Dr. Franz Low, Zoolo-

gische Notizen , p. 943. — v. Frauenfeld , Zoologische

Miscellen , Käfer, p. 961. —Brauer, Zusätze und Be-

richtigungen zu Hagen's Hemerobidarum Synopsis und Be-

schreibung einer neuen Nymphiden-Gattung aus Australien,

p. 983. —Kud. Damianitsch, Hymenopterologische Beiträge

(Taf. 21). p. 993. —Al. Rogenhofer , Zur lepid. Fauna

Oesterreichs.

M:aart 1867.

Van hetzelfde genootschap:

1. Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich von Dr. August

Neilreich.

2. Contribuzione della Fauna dei molluschi Dalmati per Spiri-

dione Brusina.

Afzonderlijk van den Heer G. Kitter von Frauenfeld de overdrukken

der opstellen door hem in het 16^ deel der zoo even vermelde

Verhandlungen geplaatst.

April 1867.

Correspondenz-Blatt des Zoologisch-mineralogischem Vereines in Regens-

burg. Ten geschenke van die Vereeniging.

Entom. inhond:

Gredler , Bericht über Zuchtversuche der Saturnia Cynthia in

Bozen. —Herrich-Schaeffer , Eine für Deutschland neue

Geometrine. —Jäckel, Beitrag zu der Frage von welchem

Sinne die Insecten bei Aufsuchung ihrer Nahrung geleitet

werden. —Herrich-Schaeffer, Schmetterlinge aus Cuba. —
Referate über Literatur.

Diagnosen van eenige nieuwe soorten van Heraiptera Heteroptera door

S. C. Snellen van Vollenhoven.

Geschenk van den schrijver.
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Juiiij 1867.

Abliandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Vereine zu

Bremen. 1 Bd. 2 Heft.

Geschenk van het Genootschap. Behelst nietfi over entomologie.

.Tuli.! 1867.

Annales de la Société entomologique de France 4.""^ Série , Torne G'""*.

1866—67. Tu ruil tegen het Tijdschrift.

Inhoud :

1" Trimestre. —Grenier, Discours. —Fairmaire et Coquerel ,

Col. de Barbarie 4* part. —de Laiisberge , Deux nouv.

esp. du genre Agra , originaires de la Guiane holland. —
de Charidoir , Additions à la revision du genre Agra; Mo-
nogr. du genre Platyderus et description d'une nouv. esp.

de Nelria d'Espagne. —E. Simon , Monographie des esp.

europ. du genre Pholcus. —Bellier de la Chavignerie ,

Note sur les moeurs de VAcmaeodera ovis Chevr. —
•Tourdheuil , Note sur une aberration de la Chelonia Quen-

selii. —Künckel , Sur les ravages causés par le ver gris

{Agrotîs Segetum). —Signoret . Eevue du groupe de Tet-

tigométrides. —Desmarest , Bulletin des séances.

2"'' Trimestre. — Signoret, Tettigométrides , fin. — Aube,

Descript, de nouv. esp. de Coléopt. de France ; nouveaux

matériaux pour servir à l'étude des Apion. —Goureau
,

Sur les larves de quelques insectes. —Mac-Lachlan , Des-

cription du Melannodes Zelleri n. gen. Trichoptcres. —
Perris , Descript, de quelques ins. nouveaux. —.1. Giraud

,

Communie, sur div. Galles du Chêne etc. —Bigot, Nouv.

genre et nouv. esp. de Diptères (Anaeropsis Lorquinii). —
A. Milne Edwards , Trois nouv. esp. du genre Boscia. —
M. Girard , Note relative à des expériences sur l'action des

courants électriques sur les chrysalides de Lépidoptères, —
H. Lucas, Sur une nouv. osp. d'Arachnide Trachéenne,

iScotolemon Querilhaci ; Quelques remarques sur les Lépid.

du genre Argynnis et descr. d'une nouvelle esp. ; Idem ,

Note sur un fourreau appartenant à un Lépid. de la tribu

des Psychides. Idem , Note sur une nouv. esp. de Caraius

{stenocephalus). —M. A. Rojas , Etudes eiitom. suite. —
Catal. des Longicornes de la prov. de Caracas. —L. Fair-

maire , Notice sur les Coléopt. récoltés par M. Lederer sur

le Bosz-Dagh (Asie mineure). —E. Simon , Sur qiu-lqucs

.araignées d'Espagne. —E. Desmarest , Bulletin.
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3me Trimestre. Ch. Coquerel , Faune de Bourbon , Coléopt. —
Idem , Des différentes espèces de Bombyx

,
qui donnent de

la soie à Madagascar. —F. de Vuillefroy , Coléopt. nou-

veaux trouvés en Espagne. —Putzeys , Amandes et Clivi-

nides, trouvés en Espagne. —Brisout de Barneville, Coléopt.

nouveaux trouvés en Espagne. —Girard , Notes sur la

sériciculture. —H. Lucas , Note sur 2 varr. du Geotrupes

vernalis. —J. Giraud , Ins. qui habitant les tiges sèches

de la Ronce. —E. Desmarest , Bulletin des séances.

4'°* Trimestre. Piochard de la Brûlerie, Eapport sur l'Excur-

sion faite en Espagne. —Mabille , Sur les Lépid. de la

Corse. —M. Girard , Sur l'aberration taraxacoïdes du

Bombyx castrensis ; Note sur une aberration de la Pyra-

meis Atalanta; Sur l'emploi des poulaillers roulants. —L.

Reiche , Quelques remarques sur la monogr. du genre

Anthaxia. —Laboulbène , Sur la préparation des Ins. de

la taille la plus exiguë. —Goossens , Du phénol. —Salle
,

Notice nécrologique sur Dr. M. A. Rojas. —Signoret, d".

sur J. B. Amyot. —H. Deyrolle, d°. sur A. Moufflet. —
Desmarest , Bulletin , Bulletin bibliogr. etc.

Aug-ustus 1867.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie. Deel 29 of zesde

Serie, Deel IV. Afl. 2—4. Van de Kon. natuurk. Vereeniging

in Nederl. Indie.

Bevat niets entomologisch.

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Année
1866. N»» III et IV.

Entom. inhoud:

III. Catalogue des Lépidoptères rapportés des environs du fleuve

Amour
, par v. Motschulsky. —Enumeration des espèces

de Coléoptères rapportées de ses voyages, par v. Mot-
schulsky. 5"* article. —Entomologische Notiz von K.

Lindemann.

IV bevat niets over entomologie.

September 1867,

Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological Society of

London for the year 1866.

Entom. inhoud:

A. G. Butler , Descriptions of some new Exotic Butterflies in
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the National Collection. —Idem , A Monograph of the

Diurnal Lepidopt. belonging to the Genus Danais. —
Idem, Note on the Genus Brakmaea of Walker. —Idem,

Supplement to a Monograph of the Genus Battais. —
Idem , A Revision of the Genus Hypna with descriptions

of the new , Species. —F. P. Pascoe , Catalogue of Lon-

gicorn Coleopt. collected in the Island of Penang by James

Lamb. Part. 1. —A. G. Butler, A Monograph of the

Diurnal Lepid. belonging to the Genus Euploea. —Exhi-

bition by Mr. W. H. Flower of some Insects taken on

board a ship at sea, —H. W. Bates , On a collection of

Coleoptera from Formosa, sent home by R. Swinhoe, Esq.

—

A. R. Wallace and Fr. Moore , List of Lepidopterous Insects

collected at Takow, Formosa, by R. Swinhoe. —A. G.

Butler, Corrections and additions to certain Papers on Lepi-

doptera, published during the years 1865 —66. —Idem,

A Monograph of the Genus Etiptyckia (Fam. Satyridae). —
F. P. Pascoe, Catal. of Longic. Col. collected in the Island

of Penang , Part. 2. —Dr. J. Kaup , Description of two

new species of the Genus Bacillus Latr. —A. G. Butler ,

Note on some species of Butterflies, belonging to the Genus

Catagramma. —James Murie, On the Occurence of Ow^rwa

Tarandi L. in a Reindeer in the Society's Gardens.

The Journal of the Linnean Society. —Zoology. Vol. IX. N°. 34 et 35.

Entom. inhoud:

A. G. Butler , A List of the Diurnal Lepidoptera recently col-

lected by Mr. Whitely in Hokodadi (Japan). F. P. Pascoe,

On the Longicornia of Australia , with a List of all the

described species. —Sir John Lubbock , On Pauropus , a

New Type of Centipede.

Schriften der K. Physicalisch-oekonomischen Gesellschaft zu Königsberg.

6" und 7" Jahrgang 1865 und 1866.

Etitom. inhoud:

6" Jahrgang. —C. G. A. Brischke und Prof. Dr. Zaddach ,

Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holzwespen,

3' Abhandl. {Lyda).

7" Jahrgang. —Dr. Lentz , Zweiter Nachtrag zum neuen Ver-

zeichniss der Preussischen Käfer.

Acta Univcrsitatis Lundensis, 1865 in tribus partibus in 4".

Geschenk der Academie.

Bevat niets over entomologie.
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Annuaire de l'Académie Koyale des Sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique. 1867.

Geschenk der Academie.

Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-

Arts de Belgique. 1866 et 1867.

Entom. inhoud:

1866. Felix Plateau, sur la force musculaire des insectes j et

rapport de M. Poelman sur ce travail.

1867. Coemans , Notice sur un insecte et un gastéropode pul-

moné du terrain houiller. —F. Plateau , Observations sur

Targyronète aquatique. —Terby , Sur le procédé qu'em-

ployent les araignées pour relier des points éloignés par

un fil.

Voorts in den loop van het maatschappelijk jaar:

Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. X"* vol. Année

1864—65. Caen 1866.

Entom. inhoud:

Études sur les Staphylinides de l'Amérique centrale
,

principale-

ment du Mexique
,

par M. A. Fauvel (Phlaeocharini ,

Omalini, Oxytelini, Oxypori). —Remarques synonymiques

sur un certain nombre de Coléoptères de la famille des

Staphylinides, par M. A. Fauvel. —Notes sur les Sphaeria

qui se développent sur les chenilles
,

par M. Eudes-Des-

longchamps. —Observations de M. A. Fauvel sur la

possibilité de rencontrer des insectes aveugles dans les

grottes de stalactites des îles Loyalty. —Excursion de la

société à Falaise, le 16 juillet 1865. Partie entomologique
,

par M. A. Fauvel. —Insectes coléoptères Staphilinides du

Chili, par M. A. Fauvel (Aleockarini , Tachyporinini
^

Staphylinini genuini , Xantholinini).

The Entomologist's Annual for 1867 , with a plain plate.

hihoud:

Hemiptera. The British Hemiptera. Vol 1. Hemiptera-Hetero-

ptera. By J. W. Douglas and John Scott. (Eene aankondi-

ging van dit werk.)

CoUoptera, New Britisch Species , Corrections of Nomenclature

etc., noticed since the publication of the Entomologist's

Annual, 1866. By E. C. Rye.

Lepidoptera. Observations on Tineina and new British Tineina.

By H. T. Stainton. —Notes on new and rare British

Lepidoptera (excepting Tineina) in 1866. By H. G. Knaggs.
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// Beetles ". By Martin F. Tupjjer.

In memoriam —Carl von Heydeii.

Op de plaat zijn voorgesteld : Cryptopïiagus WaterJiousei
,

Macronychus quadritiibercidatiis , Telephorus Darwiniamis ,

Anisotoma Silesiacn , Dichrorampha jlavidorsana Knaggs
,

Tortrix ochreana Hübn. en Xylina Zifickefiii.

The Entomologist's Monthly Magazine. Vol. 3. 1866 en 1867. Met

2 platen.

Inhoud :

Description of a British species of Scoparia (Eudorea) new to

science (zijnde Scoj). hasisirigalis). By Knaggs. —The

Lepidoptera of Ireland. By Edw. Birschall. —Observations

on the economy etc, of a larva of Nepticula aurelia, together

with some remarks respecting the habits of the parasite of

that species. By Ch. Healy. —An essay towards a Know-

ledge of British Homoptera. By the Eev. Marschall. (Ver-

volg van Dl. 2.) —Additions to the British Fauna (He-

miptera). By Douglas and Scott. (Vervolg van Dl. 2). —
On a new method of collecting Micro (and other) lepi-

doptera. By Barrett. —About aquatic hemiptera. By Dou-

glas. —Notes on collecting , management etc. (Lepidoptera).

By Knaggs. —On the similarity of the insects of North

America and of England. Bij Jordan. —New species of

Butterflies from Guatemala and Panama. By Bates. —
Kemarks on the distinctiveness of certain species of Erycina.

By Butler. —Observations on Tineina. ByStainton. —Des-

criptions of some new species of Diurnal Lepidoptera in the

collection of the British Museum. By Butler. —A few

words about Gelechia triamiulella. By Stainton. —Des-

cription of a new species of Cryptophagus. By Rye. —Des-

criptions of new species of Brachelytra. By Rye. —A few

words on the Gall-making aphides of the elm. By M'Lachlan.

—Notes on the British species of Ennomos. By the Rev.

Hellins. —Description of a new genus of diurnal Lepido-

ptera belonging to the family Erycinidae; with characters

of two new species. By Butler. —Description of a new

species of Tortricina {Dichrorampha Jlavidorsana). By

Knaggs. —A monograph of the British Psocidac. By

M'Lachlan. —Observations on the study of Gall-flies (6^-

nipidae). By Smith. —Description of a new genus and

species of British Hymenoptera , allied to Pezomachus. By

the Rev. Marscliall. —On some peculiarities in the deve-

lopment of Heraiptera-IIeteroptcra. By Douglas. —Descrip-

tion of an hithcrtho unacknowledged species of Scoparia
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(S. ulmella , Dale.). By Knaggs, —Corrections of errors

hitherto existing in the nomenclature of several species of

• the genus Nymphidium. By Butler. — Descriptions of

British Hymenoptera (Proctotrupidae) new to science. By

the Kev. Marschall, —Description of a new species of

Elater. By Eye. —Verder bevat dit deel cene menigte

korte opgaven betreffende levenswijze , voorkomen in En-

geland enz. van een menigte insekten, meest Lepidoptera.

The Entomologist: a Journal of British Entomology. Conducted by

Edward Newman. London 1867. Afleveringen 1 tot en met 5.

Inhoud. (Behalve eene menigte Entomological Notes and captu-

res, Proceedings of the Entomological society of London enz.):

The Irish list of Lepidoptera. By Edw. Birchall. —Notes on

aculeate Hymenoptera observed in 1866. By E. Smith, —
Notes on the habits of Epeira apoclisa. By F. Smith. —
Life-history of Pterophorus lithodactylus and osteodactyliis.

By Gregson. —Irish Insect-huntings grounds. By Birchall.

—Variation in Lepidoptera. By Gregson, —HeliotJiis

armiger and the Army-worm, By Muller. —Habits of

Epeira apoclisa. By the Kev. Cambridge. —Life-history

of Satyrus Aegeria , Tithonus , Lycaena boetica. By New-

man. —Description of the larva of Phibalapteryxvitalbata^

Epunda viminalis , Ker minia grisealis , Pionea margaritalis

,

Yponomeuia padella , Bejìressariacarduella. By Gregson.

—

Nadia ancilla a British insect. By Newman. —A revision

of the British species of the genus Bombus
,

gevolgd van

een List of species. By Smith.
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LIJST VAN COLEOPTERA,

nieuw voor de Fauna van Nederland, Julij 1867,

medegedeeld door J. KINKER, Amsterdam.

1. Anchoraenus ThoreyiDej., Maart, bij Amsterdam, aan den Schinkel,

onder steenen.

2. Bradycellus pubescens , Payk. , April , bij Amsterdam , aan den IJkant,

onder dood riet op klei.

3. Acupalpus dorsalis Gyll., April, bij Amsterdam en Overveen, in

dorre bladen.

4. Acupalpus exiguus Dej., Maart, bij Amsterdam, Kozenburg, uit Hypnum.

5. Bembidium obtusum Dej., Mei, bij Amsterdam, aan den IJkant,

onder aangespoeld riet enz.

6. * assimile Gyll., Maart, bij Amsterdam , aan den Schinkel
,

onder aangespoeld riet enz.

7. " Hammulatura Clairv., April, bij Amsterdam, in Fran-

kendaal , onder steenen.

8. // varium Oliv., t Februarij , te Hillegom , uit Hypnum.

ustulatum 111., ' April Mei, bij Arasterdam, aan den

IJkant, onder steenen en aangespoeld riet enz.

9. " tibiale Dft. , Mei, bij Amsterdam, aan den IJkant,

onder aangespoeld riet enz.

10. » decorum Panz., April, bij Amsterdam, op het Zaagpad ,

onder steenen.

11. * pusillum Gyll., Maart, bij Arasterdam, Rozenburg,

uit Hypnum.

idem // Mei, bij Amsterdam, aan den IJkant,

onder aangespoeld riet enz.

12. 't glaciale Heer, Maart, bij Amsterdam, aan dea IJkant,

onder steenen.

13. » bipunctatum L., April, bij Amsterdam, aan den IJkant,

It. Amara nitida St., April, bij Amsterdam, aan den Schinkel, onder

aangespoeld riet enz.

15. Ochthcbius mctallescens Roaenh. , April, bij Amsterdam, aan den

IJkant, uit gras gesleept.
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16. Cercyon obsoletum Gyll. , Mei , bij Amsterdam ,
aan den IJkant

,

onder aangespoeld riet enz,

idem " aan den Vogelenzang, uit paarde-

of koemest.

17. // granarium Er., April, bij Amsterdam, aan den Schinkel,

onder aangespoeld riet enz.

18. Megasternum boletophagum Marsh., April, bij Ara sterdam , aan den

Schinkel, onder aangespoeld riet enz.

19. Autalia rivularis Grav. , Mei, bij Amsterdam, in Frankendaal
, uit

Boleten geklopt.

20. Falagria obscura Grav. , April , bij Amsterdam ,
op het Zaagpad ,

onder steenen.

21. Ocalea badia Er., April, bij Amsterdam, aan den Schinkel, uit

gras gesleept.

22. Myrmedonia funesta Grav., Maart, te Noordwijk, bij Myrmicafuliginosa.

23. * lugens nu» »

24. Homalota umbonata Er. , » bij Amsterdam , in Eozenburg , uit

Hypnum.

Mei, bij Amsterdam , in Frankendaal , van

Boletcn geklopt.

25. * graminicola Grav., Maart, bij Amsterdam , in Rozenburg,

onder dorre bladen.

// » aan den Schin-

kel , onder aangespoeld riet enz.

26. // pavens Er., Maart, bij Amsterdam, in Eozenburg, uit Hypnum.

27. # hygrotopora Kr., Maart, bij Amsterdam, in Eozenburg,

onder dorre bladen.

28 i * fluviatilis » Maart, bij Amsterdam, v

onder dorre bladen.

29. * meridionalis Muls. , April
,

» aan den IJkant,

uit gras gesleept en onder aangespoeld riet.

30. * velata Er. , April , bij Amsterdam , aan den IJkant , uit

gras gesleept.

31. » linearis Grav., April, bij Amsterdam, aan den Schinkel,

uit gras gesleept.

32. » parallela Mannh., Maart, bij Arasterdam, »

onder aangespoeld riet.

33. * merdaria Thoms. , Julij , aan de Steeg op Ehederoord ,

uit Boleten geklopt.

34. n fungicola Thoms. , Julij , aan de Steeg *

uit Boleten geklopt.

35. » nigritula ïhoms. , Maart, te Hillegom , uit Hypnum.
36. # coriaria Kraatz , Junij , te Overveen , op Middenduin

,

uit Boleten geklopt

Julij , aan de Steeg op Ehederoord
,

uit Boleten geklopt.
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37. Horaalota sordidula Er., April, bij Amsterdam, aan den IJkant
,

onder aangespoeld riet.

Mei , bij Amsterdam , op Franken daal ,

uit Boleten geklopt.

38. '/ longicornis Grav. , Februarij , te Hillegom , uit Hypnum.

Mei, bij Arasterdam, aan den IJkant,

uit gras gesleept.

39. V atramentaria Gyll, Maart, te Hillegom, uit Hypnum.

April, te Overveen, uit paardenmest.

// bij Amsterdam, op het Zaagpad,

onder steenen.

40. » pygmaea Grav., Maart, bij Amsterdam, op Kozen burg
,

uit Hypnum.

41. » subsinuata Er. , April , bij Amsterdam
,

*

in de zonneschijn vliegende.

42. '/ Fungi Grav., Maart, bij Amsterdam, aan den IJkant,
**

onder steenen.

43. Oligota pusillima Grav., April, bij Amsterdam, n

uit gras gesleept.

44. Hypocyptus laeviusculus Mannh. , April , bij Amsterdam , op Fran-

kendaal , onder steenen.

Mei
,

» aan den

IJkant , uit gras gesleept.

45. Tachinus collaris Grav., Maart-April, bij Amsterdam, aan den

Schinkel , onder aangespoeld riet.

46. Philonthus cephalotes Grav., Mei, bij Amsterdam, op Frankendaal,

van Boleten geklopt.

47. " quisquiliarius Gyll., Maart, bij Amsterdam, op Amstel-

zigt , onder dorre bladeren.

48. * nigrita Grav., April, bij Amsterdam, aan den Schinkel,

uit gras gesleept.

49. " nigritulus Grav. , Maart, bij Amsterdam , aan den Schinkel
,

uit gras gesleept.

50. Cryptobium fracticorne Payk. , Maart, bij Amsterdam, aan den

Schinkel , onder aangespoeld riet.

51. Evaestethus scaber Grav., Maart, bij Amsterdam
,

aan den Schinkel
,

onder aangespoeld riet.

52. Stenus buphthalmus Grav. , Februarij-April , bij Amsterdam , aan

den Schinkel , onder aangespoeld riet.

53. » niger Mannh., Maart, bij Amsterdam, aan den Schinkel,

onder aangespoeld riet.

54. " nitidus Lac, April, bij Amsterdam, aan deu IJkant, ouder

aangespoeld riet.

55. If morio Grav., Mei, bij Amsterdam, op Frankendaal, uit

gras gesleept.
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56. Stenus unicolor Er. , Maart , bij Amsterdam , aan den Schinkel
,

uit gras gesleept.

57. Trogophloeus elongatulus Er., Maart, bij Amsterdam, aan den

Schinkel , onder aangespoeld riet.

58. 1 foveolatus Sahlb., Maart, bij Amsterdam, aan den

Schinkel , onder aangespoeld riet.

59. Olophrura assimile Payk , Maart, te Hillegom , onder dorre

bladen.

60. Syntomium aeneum Muller, Maart, bij Amsterdam, op Eozenburg,

uit Hypnum.

61. Omalium caesum Grav., Mei, bij Amsterdam, op Frankendaal, uit

Boleten geklopt.

62. Megarthrus denticoUis 111. , Mei , bij Amsterdam , op Frankendaal
,

uit Boleten geklopt.

63. Scydmaenus coUaris M. en K. , April , te Overveen , op Duin ,

onder dorre bladeren.

64. * Sparshalli Denny, Mei, bij Amsterdam, aan den IJkant,

uit gras gesleept.

65. Catops anisotomoides Spence, Mei, bij Amsterdam, op Frankendaal
,

uit Boleten.

66. Amphicyllus globus Fabr., Junij, aan den Vogelenzang, bij zwarte

mieren.

67. Ptilium Kunzei Heer, Junij, bij Amsterdam, op Frankendaal, uit

Boleten geklopt.

68. Scaphisoraa agaricinum Oliv. , Junij , bij Amsterdam , op Franken-

daal , uit Boleten geklopt.

69. Abraeus granulum Er,, Maart, bij Amsterdam, op het Zaagpad ,

onder een' steen.

70. Phalacrus Caricis St. , Maart , Hillegom , uit Hypnum.
71. Meligethes viduatus Steph. , April, bij Amsterdam, aan den IJkant,

uit gras gesleept.

73. Atomaria linearis Steph. , Mei , bij Amsterdam
,

//

uit gras gesleept.

74- " atricapilla Steph.
, |

April, bij Amsterdam , aan den Schinkel
,

nigriceps Er. \ uit gras gesleept.

75. * terminata Comoli, Maart, bij Amsterdam, op Rozenburg,

uit Hypnum.
76. " basalis Er., Maart, bij Amsterdam, op Rozenburg, uit

Hypnum.
77. Ephistemus globosus Walk., Maart-April, bij Amsterdam, aan den

Schinkel , onder aangespoeld riet.

72. Laemophloeus corticinus Er. , Julij , in Amsterdam , op een pakhuis.

78. Lathridius nodifer Westw. , April, bij * aan den Schinkel,

uit gras gesleept.

79. Corticaria sirailata Gyll., Februarij
, bij Hillegom, uit Hypnum.
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80. Heterocerus laevigatus Panz., Maart-April, bij Amsterdam, aan

den Schinkel en den IJkant , onder

aangespoeld riet.

81. Aphodius niger Panz. , bij Amsterdam , aan den Schinkel , onder

aangespoeld riet enz.

82. Aphodius plagiatusL., Maart, bij Amsterdam, aan den Schinkel,

onder aangespoeld riet enz.

83. Chrysobothris affiais F., Mei, bij Amsterdam.

84. Throscus obtusus Curt. , April , bij Amsterdam , aan den TJkant
,

onder aangespoeld riet enz.

85. Telephorus rusticus Fall. , Mei, bij Ginneken (N.-Brab.), op bloemen.

86. u albomarginatus Mark., Mei, bij HiUegom
,

»

87. n folvicollis F., Julij , bij Amsterdam, aan den IJkant,

op bloemen.

88. Salpingus castaneus Panz. ,) Julij , Velp , op Beekhuizen, uit gras

Piceae Germ.
j

gesleept.

89. Apion rufirostre F. , Mei, bij Amsterdam, aan den IJkant, onder

aangespoeld riet.

90. Apion vernale F. , Mei , bij Amsterdam ,
* uit gras

gesleept.

91. Anoplus plantaris Naezen , April, bij de Bilt, uit gras gesleept.

92. Orchestes Saliceti F., Mei, bij Sloten, op wilgen.

93. Ceutorhynchus floralis Payk. , Mei , bij Amsterdam , aan deu Ringdijk ,

uit gras gesleept.

94. Centhorhynchus pollinarius, Forst., April, bij Amsterdam , aan deu

IJkant , uit gras gesleept.

96. Gymnetron villosulus Schh. , Maart, bij Amsterdam, op Franken-

daal , uit Hypnum.

96. Phaedon concinnura Steph. , Mei, bij Amsterdam, aan den IJkant,

onder aangespoeld riet enz.

97. Psylliodes Rapae 111. i

Napi Ent Heft. ,| April , bij Amsterdam , op Franken-

daal , op Glechoma hederacea.

98. Longitarsus pusillus Gyll. , Julij, Velp, bij Beekhuizen, op Heide.

99. Plectroscelis Sahlbergii Gyll. , April , bij Amsterdam , aan den

Schinkel, onder aangespoeld riet enz.

100. Corylophus cassidoides Mannh., April , bij Amsterdam , aan den

Schinkel, onder aangespoeld riet enz.


